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Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numar invitatie / anunt: 426039

/ 28.03.2018

Denumire contract: ,, Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza : Linia 600 Tecuci - Iasi, fir I, interval de
statie Barlad – Zorleni si linia II directa Zorleni, Km 294+400 – km 294+650, km 295+ 300 – km 295 +600 ”
Stare procedura: In Asteptare Obtinere Cheie Publica

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
)
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Cod fiscal: RO 11054529, Adresa: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: +40
372843299, Fax: +40 213192432 , Email: iulian.stanescu@cfr.ro
I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele:
)
Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” - S.A. - prin Sucursala Regionala CF Iasi – Serviciu Achizitii
Publice, Iasi, Romania, cod postal: 700090, telefon:+40 232273507, fax:+40 232273507, persoana de
contact:www.e-licitatie.ro/SEAP
I.1.3 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
)
In SEAP

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1
Tip Autoritate Sectorial: Da
)
I.2.2
Tip Activitate: Servicii feroviare
)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1
)

Denumire contract:
,, Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza : Linia 600 Tecuci - Iasi, fir I, interval de statie Barlad
– Zorleni si linia II directa Zorleni, Km 294+400 – km 294+650, km 295+ 300 – km 295 +600 ”

II.1.2
Tip contract: Lucrari
)
II.1.3
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
)
II.1.5 Obiectul contractului:
)
Lucrarile ce se vor executa in cadrul contractului constau in principal in: inlocuire traverse de beton
necorespunzatoare cu traverse de beton T18 placate; inlocuire material marunt de cale; incarcare,
descarcare si transport materiale ce se introduc si se scot din cale; profilarea prismului de piatra sparta fara
completari de materiale; deplacarea traverselor ce se scot din cale; stivuirea traverselor scoase din cale;
buraje tehnologice. NOTA: 1.Modificarea contractului se poate face numai in situatiile prevazute la art 235241 din Legea nr. 99/2016 2. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de
depunere a ofertelor: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va
raspunde la solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea
contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi)

II.1.6
CPV: 45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
)
II.1.7
Impartire pe loturi: Nu
)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1
Valoare estimata: 590,386.56 RON
)

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1)
Conditii suplimentare
Denumire

Garantie de participare

Garantie de buna executie

Descriere
Garantia pentru participare este de: 5.900,00
lei si trebuie sa fie irevocabila. Perioada de
valabilitate a garantiei de participare este de
120 zile, de la data limita de depunere a
ofertelor. Garantia de participare se va
depune conform Sect. IV.4.3 pct.7 si poate fi
constituita in lei, cursul de referinta calculat
pentru plata acesteia fiind cel stabilit de
Banca Nationala a Romaniei la data publicarii
anuntului de participare in SEAP. Modul de
constituire a garantiei de participare - in
conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr.
394/2016, prin una dintre urmatoarele
forme:prin virament bancar (ordin de plata) în
contul Sucursalei Regionale CF Iasi nr. RO26
BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la
BANC POST, Sucursala Iasi, CUI 15670513,
sau printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari, în conditiile legii
(Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare).
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada
ca plata garantiei de participare se va
executa neconditionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate În cazul depunerii de oferte în
asociere, garantia de participare trebuie
constituita în numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera în mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici.
Garantia de buna executie se exprima
procentual si reprezinta 10 % din pretul
contractului fara TVA si se constituie in lei. De
regula, se constituie printr-un instrument de
garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de
asigurari. Daca partile convin, garantia de
buna executie se va constitui prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturile
partiale, pâna la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie. conf art.46,
alin (3) HG 394/2016. Contractantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent
în administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia entitatii
contractante. Suma initiala care se depune
de catre contractant în contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul fara TVA al contractului. În

situatia executarii garantiei de buna executie,
partial sau total, contractantul are obligatia de
a reîntregi garantia în cauza raportat la restul
ramas de executat. În cazul suplimentarii
valorii contractului pe parcursul executarii
acestuia, contractantul are obligatia de a
completa garantia în corelatie cu noua
valoare. Restituirea garantiei de buna
executie se va face conform prevederilor art.
48 alin. (4) din HG 394/2016. Garantia de
buna executie se va constitui în perioada de
valabilitate a ofertei în termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de
ambele parti. Entitatea contractanta are
dreptul de a emite pretentii asupra garantiei
de buna executie cu respectarea art.47 din
HG nr.394/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.
1)

Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Declaratia DUAE se completeaza online accesan
va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016. Corespondent DUAE- P
indeplinire: -Se va completa initial DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate, urmand
sa prezinte documente justificative actualizate doar la solicitarea entitatii contractante, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Docume
membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de repreze
autoritati competente din tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, din care sa reiasa ca ofertantul nu se incadreaza in
se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice. ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.178 din Legea nr.99/2016. Corespondent DUAE- Partea III – Motive de exl
Modalitatea de indeplinire: -Se va completa initial DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de cap
ofertelor admisibile sa prezinte documente justificative actualizate doar la solicitarea entitatii contractante, în conformitate cu informatiile cuprins
economic si - ofertantii vor depune Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata a impozitelor, taxelo
etc.), la momentul depunerii acestora. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente priv
operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; -Alte docum
autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata a impozitelor, taxelor si c
rezidenta, la momentul depunerii acestora. Cerinta 3- Entitatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe
de exludere –C – Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale. Modalitatea de indeplinire: -Se va completa initial DU
capacitate, urmand ca ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa prezinte documente justifica
în DUAE. -Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la , art. 180 alin
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA - Sucursala R
conf. art 76 din din Legea nr. 99/2016: Director: George Radu PIPA Sef Divizie Trafic: Vasile COZUBAS Director Adjunct: Maria RUSU Sef Serviciu
Juridic: Ioan MANOLE Sef Divizie Linii : Mihaita MARINCUTA Sef Serviciu Mecanizare si Mat Rulant: Ciprian Paul SBERA Sef Serviciu Linii: Corne
Adina-Marcela CARARE Sef Serviciu AP: Anca Mirela HARABAGIU Inginer Serviciul AP: Laura Georgiana LUPU Pe parcursul aplicarii procedurii
de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 71 -75 din Le
în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii
nr. 99/2016 va fi completata de toti participantii ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus odata cu depunerea DUAE - Form
propus, trebuie sa îndeplineasca Cerintele 1-4, situatie în care se va completa initial un DUAE distinct de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ t
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la a
99/2016. 3.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 4. In cadrul procedurii de atribuire of
operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul
si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa
individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. NOTA: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontracta
394/2016. -Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Cerinta nr. 1 - Forma
Capacitate de a corespunde cerintelor- Inscrierea in Registrul comertului Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile
dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate de catre operatorii economici participanti la procedura de
unui DUAE distinct, urmand ca documentele justificative actualizate sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul c
cu informatiile cuprinse in DUAE. Documente justificative pot fi : - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documen
contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza
prezentarii. Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in certificatul constatator sunt: - date de identificare legale (denumire, sediu, cod
înscrise privind procedura insolventei. - Persoanele fizice/ juridice straine pot prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. In cazu
asociat/ are obligatia de a prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza. In cazul in care ofertantul utilizeaza cap
constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pen
privind experienta similara solicitata de entitatea contractanta la Sect. III.2.3 a)- Capacitatea tehnica si/sau profesionala, se bazeaza pe capacitate
pentru partea de contract pe care o va realiza. Certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea t
trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Cerinta 2 - Atestate, autorizatii, certificate Corespondent DUAE- Partea IV – Criter
relevant Ofertantul va face dovada urmatoarelor certificari/autorizari: - 1. Autorizatie de furnizor feroviar – AFER pentru categoria serviciilor ferov
conformitate cu prevederile art. 1 a OMT 290/2000, valabila la momentul prezentarii. - 2. Agremente tehnice feroviare- AFER pentru categoria serv
sinelor, în conformitate cu prevederile art. 1 din OMT 290/2000, valabil la momentul prezentarii. Persoanele juridice straine pot prezenta documen
semnarea contractului (în cazul în care vor fi declarati câstigatori) sa prezinte documentele recunoscute de autoritatile române. Ofertantul are ob

perioada de derulare a contractului, prin care va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fa
ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate, cu informatiile privind autorizatiile si agrementel
ofertelor admisibile sa prezinte documente justificative actualizate doar la solicitarea entitatii contractante, în conformitate cu informatiile cuprins
categoria serviciilor feroviare critice: Constructii sau reparatii sau întretinere linii de cale ferata, fara sudarea sinelor, sau alte documente echival
„conform cu originalul”, valabila la data prezentarii. - - Agremente tehnice feroviare- AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: - Constru
echivalente în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabila la data prez
certificarilor echivalente pe perioada de derulare a contractului, daca e cazul. Nota: 1. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de t
participa în comun la procedura de atribuire, cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se considera îndeplinite daca ace
asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autor
operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribu
referitoare la prezentarea unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin do
solicitata autorizatia respectiva.(art. 58 alin 2 din HG 394/2016) 4.Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi inde

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: a)Experienta similara Cerinta 1 – Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei necesare pentru executarea contractului o lista a prin
perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, prin care sa se demonstreze exper
procedurii in domeniul feroviar, executate în ultimii 5 ani in valoare cumulata de minim 590.300,00 lei (fara TVA), indeplinirea acestui nivel valoric
contracte. NOTA: Prin lucrari de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii in domeniul feroviar se înteleg lucrari de lucrari de linii n
CF. Ultimii 5 ani pentru lucrari, se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior
profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre unul sau mai multi terti, in conditiile prevazute de art.196 di
invocând sustinerea unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a av
partea tertului/tertilor. Atunci cand operatorul economic invoca sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare
necesare respectivele calificari (art 196 alin 2 din Legea 99/2016), situatie in care acesta devine subantreprenor si va respecta prevederile din Sec
sustinator/sustinatori vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru. Tertul/tertii care asigura sustinerea î
demonstra ca îndeplineste/îndeplinesc cerintele solicitate mai sus ofertantilor, si nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 177,
economici, cerinta minima privind privind capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi indeplinita prin cumularea resurselor tuturor membrilor
cadru. Daca ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand
cumularea capacitatii capacitate tehnica si/sau profesionala a tertului/tertilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu precizarea
2.Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte solicitate mai
capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru
fiecare dintre acestia. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE avand obligatia de a preciza partea/p
subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea def
din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune la încheierea contractului cu entitatea contractanta, contractul în orig
publica (art. 232 alin. 5 din Legea 99/2016). Introducerea unor noi subcontractanti dupa atribuirea contractului se poate face numai cu acordul ent
substantiala a contractului sectorial, în conditiile art. 235-241 din Legea 99/2016. Nota: În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii econom
sectorial care urmeaza sa fie atribuit, criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profes
subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pen
asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din pun
este declarata câstigatoare. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul
implicare în executarea viitorului contract (art.37 alin 3 din HG 394/2016). Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
specifice se considera îndeplinite in cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca
autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva
indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.
Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
1)
IV.1.
Modalitate de desfasurare: Procedura online
2)

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
1)
IV.2.
Se va organiza licitatie electronica: Nu
2)

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.
1)
IV.3.
2)
IV.3.
3)
IV.3.
4)
IV.3.
5)
IV.3.
6)

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Data limita de depunere a ofertelor: 26.04.2018 15:00
Data si ora deschiderii ofertelor: Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE

VI.1.
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
1)
VI.1.
Tip de finantare: Fonduri bugetare
2)
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 28.03.2018 12:23

